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Tros de quòniam

L’epítet adreçat al president 
Sánchez pel president de Ca-
talunya, “tros de quòniam”, 

no hauria de ferir la sensibilitat del 
mandatari espanyol, perquè quòni-
am, en llatí sense accent però pro-
nunciat així, només vol dir perquè, en 
resposta a alguna interrogació.  

En llatí es pregunta, com en cata-
là, de més d’una manera –cur, quid, 
quare, quapropter–, i la conjunció 
que es fa servir per iniciar la respos-
ta també pot ser diversa: quod, quia, 
nam, namque, enim... i quoniam. Com 
totes les conjuncions, és una parau-
la que no posseeix cap sentit per ella 
mateixa, no és cap lexema. 

Però l’ús que s’ha fet de l’expres-
sió tros de quòniam, en català, està lli-
gada als seus possibles orígens. Hi ha 
etimòlegs que diuen que es va gene-
rar als segles XV-XVIII durant les 
disputes, possiblement d’ordre teo-
lògic –que són les més enrevessa-
des–, quan algú, estudiant o clergue 
–llavors sabien llatí–, havent estat 
preguntat pel perquè d’una proposi-
ció, afirmació o qüestió revessa, no 
era capaç d’articular res més que 
l’inici de la resposta, balbucejant 
“Quoniam... quoniam... quoniam...”, 
és a dir, “Perquè... perquè... perquè...” 
Com que l’interrogat no deia res 
més, es va generar (és un supòsit) 
l’expressió tros de quòniam, tros de 
perquè. 

L’habilitat del nostre president 
resideix en el fet que va venir-li al cap 
una expressió que, en realitat, no té 
traducció. En llatí no s’ha dit mai “Tu 
es fragmentum quoniam”, “Ets un 
tros de perquè”, ja que això no té cap 
sentit. L’ha adquirit, mig en català 
mig en llatí, només gràcies a la vive-
sa de la llengua oral. 

El president Sánchez pot haver-se 
quedat tan fresc si ha copsat l’absurd 
gramatical d’una frase així: no vol dir 
res. Ara bé: si ha consultat els socio-
lingüistes, que són els que saben què 
volen dir les expressions un cop han 
estat encunyades en el temps, haurà 
entès que ser “un tros de quòniam” 
més aviat vol dir ser una mica toix, 
obtús, curt de gambals, betzol, babau, 
talòs, albat, liró, beoci o beneitó. En 
suma, com sembla que l’han traduït 
força genuïnament els savis de la 
Moncloa, “pedazo de alcornoque”, ex-
pressió, ara a la inversa, que en cata-
là també existeix, amb idèntic sen-
tit: “ets un suro” o “cap de suro”.  

El que segur que no li va passar pel 
cap al president Torra va ser dir-li a 
l’altre: “Quoniam tu solus sanctus, tu 
solus Dominus, tu solus Altissimus, 
Petre”: “Perquè només tu, Pedro, ets 
sant, Senyor i Altíssim”.!

I tota fulla verda 
eternament

Les bones novel·les no 
es llegeixen igual 
després de la pandèmia 
 
És divendres i és setembre, estreno la ja-
queta d’entretemps que es va passar to-
ta la primavera morta de fàstic dins l’ar-
mari i rellegeixo Tardor, d’Ali Smith 
(Raig Verd, traducció de Dolors Udina). 
Res no és igual després de la pandèmia, 
ni tan sols els llibres que es van escriu-
re abans. Rellegeixo Tardor aquesta tar-
dor del 2020 i cada passatge em ressona 
d’una manera diferent a com ho feia ara 
fa un any, quan vaig llegir la novel·la per 
primer cop. El vell a la residència, el fu-
tur més incert que mai, l’aire depressiu 
que es respira, el món sencer capgirat 
durant l’estiu: costa de creure que no 
parli de la crisi del coronavirus. Fins i 
tot m’encallo quan topo un parell de ve-
gades amb un participi que fa uns mesos 
m’hauria passat desapercebut: confinat. 
En Daniel confinat dins d’un pi roig i jo 
que m’escapo de la imatge mig onírica 
mig agònica perquè confinar vol dir una 
altra cosa des de la primavera d’aquest 
any sense primavera. 

Publicada en anglès l’octubre del 
2016, Tardor està ambientada a l’Angla-
terra posterior al referèndum del Bre-
xit, però està escrita des de l’ambició de 
perdurabilitat. L’autora escocesa té 
l’habilitat de mesclar actualitat política 
amb tradició literària i reflexió univer-
sal sobre el pas del temps, sobre la mort 
que ens assetja, sobre la veritat i la men-
tida, sobre la identitat que adoptem i la 
que ens deixen adoptar. I en català te-
nim la sort de poder-la llegir traduïda 
per Dolors Udina: traduir la prosa juga-
nera de Smith no sembla gens fàcil, pe-

rò deu ser una feinada prou agraïda. 
Com també és la mar d’agraït llegir-la. 

Un quartet literari que 
ens ajuda a empènyer 
dies i estacions 
 
“Què llegeixes?”, pregunta en Daniel a 
l’Elisabeth (seixanta-nou anys de dis-
tància i tanta proximitat entre l’un i l’al-
tra). La nena li ensenya les mans buides. 
“Sempre has de llegir alguna cosa –diu 
ell–. Encara que no estiguis llegint físi-
cament. Si no, com llegirem el món?” La 
relació entre tots dos desperta recels, és 
clar. De la mare quan ella és petita, dels 
altres homes de la seva vida a mesura 
que creix (als vint-i-tants anys, un nòvio 
li explica que diu sovint el nom d’en Da-
niel en somnis). La mare li va arribar a 
prohibir que el tornés a veure, i ella li 

va fer cas durant tres dies, fins que va ser 
conscient que un dia es moriria i va 
creure que havia d’ignorar la prohibició 
materna. Perquè en Daniel, el veí del 
costat de casa, a part de preguntar-li què 
està llegint, a part de descriure-li qua-
dres d’una pintora britànica de pop art 
que poca gent coneix, li ensenya a llegir 
el món. Quan la nena no es pot adormir 
perquè s’adona que no és capaç de re-
cordar ni un sol detall de la cara del seu 
pare, en Daniel la consola: “De vegades 
hem d’oblidar coses. O no podríem tor-
nar a dormir mai més”. Quan l’Elisabeth 
de catorze anys diu que no li agrada l’ar-
ribada de la tardor, en Daniel li fa veu-
re sense paraules que l’estiu encara hi 
és. “Ningú no era com en Daniel quan 
parlava. Ningú no era com en Daniel 
quan no parlava”. 

En Daniel, en fi, “influeix tant en 
l’Elisabeth que ella sent que l’estima 
com un pare o com un amant; fa de mal 
dir si una cosa, l’altra o totes dues”. Ai-
xò ho escriu Víctor Garcia Tur en un 
pròleg que potser hauria tingut més 
sentit com a epíleg. En qualsevol cas, val 
la pena tornar al pròleg un cop s’ha lle-
git el llibre, com un homenatge al pas cí-
clic del temps. I si jo he rellegit la no-
vel·la de dalt a baix aquest inici de tardor 
és per agafar embranzida de cara al se-
gon volum de la tetralogia, Hivern, que 
dilluns surt a la venda en català (de nou 
a Raig Verd, de nou amb la traça invisi-
ble de Dolors Udina) i em sembla una de 
les millors notícies d’aquesta tardor 
pandèmica. Als qui som de màniga cur-
ta l’hivern ens resulta de més bon pas-
sar que la tardor perquè és més a prop de 
la primavera. I sí, per descomptat, des-
prés vindran Primavera i Estiu. Perquè 
per tornar a néixer necessitem morir.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Se m’acuden poques coses més estimulants 
per fer aquesta tardor que tornar a ‘Tardor’ 
d’Ali Smith per saltar tot seguit a ‘Hivern’

Pinotxo obre els ulls

Cada generació té la seva manera 
de tornar a l’escola. Una malen-
conia que només ells i elles saben 

comprendre plenament. I per vivènci-
es com aquestes es reconeixeran se-
cretament tota la vida. La generació a 
la qual pertanyo la va caracteritzar un 
món industrialitzat. Es tornava a l’es-
cola sota els fils de la llum crepitant i 
deixant a banda, quan era possible, el 
fang dels primers aiguats de setembre. 
Amb el retorn a l’escola canviaven els 
colors del cel i de la terra. I com que els 
dies es posaven més tristos, no calia ai-
xí que ens entristíssim nosaltres. 
Aquella voluntat de ser-hi de la pluja 
era compensada (o potser refutada) 
per una absència dels pares. S’aprenia 
així que els camins es fan tot sol. Més 
tard, els pares portarien els fills en cot-

xe fins a la porta del col·legi, uns altres 
camins. Amb Pinotxo no m’hi identifi-
cava per la por, o per la prohibició, de 
dir mentides, sinó per la manera 
d’anar al col·legi. També Pinotxo ana-
va sol a l’escola, i el camí estava ple de 
perills (el gat i la guineu) i, fins i tot, 
pot ser que un mal dia Pinotxo no arri-
bés al col·legi perquè li venia més de 
gust anar-se’n a jugar a qualsevol lloc.  

De la mateixa manera que Geppetto 
va vendre la seva humil pellissa per 
comprar un abecedari a Pinotxo, els 
nostres pares dipositaven les esperan-
ces i venien la força de treball per 
comprar-nos la cartera i la goma d’es-
borrar. Anar al col·legi era de pobres. 
Encara més, era la salvació dels po-
bres. Aquests dies han estrenat als ci-
nemes una nova versió del famós con-

te de Collodi, ara amb Roberto Benig-
ni fent de Geppetto (ja el recordava a 
la pel·lícula més aclamada, La vida és 
bella). La de Pinotxo és una història 
sinistra: al final mor penjat d’una for-
ca. El que passa és que quan Collodi va 
acabar així el conte, molts nens que 
llegien aquest fulletó li van escriure 
per demanar-li que el salvés, i llavors 
va escriure més del doble de capítols 
nous. La intenció de Collodi era ad-
vertir que pel mal camí no hi ha re-
dempció. Però després va admetre 
que la vida ensenya i que l’amor d’un 
pare és una força fonamental. Això és 
el que he volgut donar a entendre 
abans al dir que Benigni ja havia fet de 
Geppetto a aquella altra pel·lícula, 
també sinistra per molt que intentem 
tancar els ulls.!
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